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Muudatusettepanek 1
Michael Gahler

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt, et 2011. aasta 
aruandes on vähenenud seoses 
ühinemiseelsete vahenditega avastatud 
eeskirjade eiramiste hulk ja nende 
finantsmõju; väljendab heameelt, et 
ühinemiseelse abi raames alusetult 
makstud ELi vahendite sissenõudmismäär 
on märkimisväärselt suurenenud, 
tunnistades samas, et toetusesaajate vahel 
esineb teatatud eiramisjuhtumite lõikes 
olulisi erinevusi, mis on peamiselt seotud 
eiramisjuhtumite haldamise süsteemi 
vastuvõtmise ja rakendamise staadiumiga;
kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama 
eiramisjuhtumite haldamise süsteemi 
rakendamise tähelepanelikku jälgimist 
kõigis rahastamisvahendist tulu saavates 
riikides;

1. võtab teadmiseks, et 2011. aasta 
aruandes on vähenenud seoses 
ühinemiseelsete vahenditega avastatud 
eeskirjade eiramiste hulk ja nende 
finantsmõju; väljendab heameelt, et 
ühinemiseelse abi raames alusetult 
makstud ELi vahendite sissenõudmismäär 
on märkimisväärselt suurenenud, kuid on 
siiski alles 60 %, tunnistades samas, et 
toetusesaajate vahel esineb teatatud 
eiramisjuhtumite lõikes olulisi erinevusi, 
mis on peamiselt seotud eiramisjuhtumite 
haldamise süsteemi vastuvõtmise ja 
rakendamise staadiumiga; kutsub seetõttu 
komisjoni üles jätkama eiramisjuhtumite 
haldamise süsteemi rakendamise 
tähelepanelikku jälgimist kõigis 
rahastamisvahendist tulu saavates riikides;
toetab komisjoni üleskutset eelkõige 
Horvaatiale täielikult rakendada 
eiramisjuhtumite haldamise süsteemi, 
mida koolitustest ja toetustest hoolimata ei 
ole veel tehtud, ning üleskutset endisele 
Jugoslaavia Makedoonia vabariigile seda 
süsteemi rakendada; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Michael Gahler

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib murelikult, et eelarveaasta 2011 
eelarve täitmise kohta koostatud 

2. märgib murelikult, et eelarveaasta 2011 
eelarve täitmise kohta koostatud 
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kontrollikoja aastaaruande 7. peatükis
(välissuhted, välisabi ja laienemine) juhtis 
kontrollikoda tähelepanu lõppmaksetega 
seotud vigadele, mida komisjoni kontrollid 
ei avastanud, ning tegi järelduse, et 
komisjoni korraldatud kontrollid ei ole 
tõhusad; palub komisjonil oma 
järelevalvemehhanisme parandada, et 
tagada rahaliste vahendite tõhus ja 
asjakohane kulutamine;

kontrollikoja aastaaruande 7. peatükis
(välissuhted, välisabi ja laienemine) juhtis 
kontrollikoda tähelepanu lõppmaksetega 
seotud vigadele, mida komisjoni kontrollid 
ei avastanud, ning tegi järelduse, et 
komisjoni korraldatud kontrollid ei ole 
tõhusad; palub komisjonil järgida 
kontrollikoja soovitusi ja eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlevat 
arvamust ja parandada oma 
järelevalvemehhanisme, et tagada rahaliste 
vahendite tõhus ja asjakohane kulutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Renate Weber

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib murelikult, et komisjon ei 
kavatse jätkuva majanduskriisi tõttu oma 
uues kõikehõlmavas ELi strateegias 
suurendada liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ELi poolset 
rahastamist, mis tagaks ELi finantshuvide 
parema kaitse; on seisukohal, et 
nimetatud strateegia peaks olema sidus ja 
kõikehõlmav reageering, mille eesmärk 
on vähendada salakaubandust ja 
suurendada kogutud tulu ning seeläbi 
tagada, et see investeering tasub end 
tulevikus ära;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kiidab heaks algatuse reformida Euroopa 
Pettustevastast Ametit (OLAF), mille üks 
peaeesmärk on tugevdada koostööd 
kolmandate riikidega; märgib, et reform 
annab Euroopa Pettustevastasele Ametile 
muu hulgas võimaluse sõlmida 
halduskokkuleppeid kolmandate riikide 
pädevate ametiasutuste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tugevdades sellega 
ameti suutlikkust võidelda pettustega ELi 
välispoliitikaga seotud valdkondades;

3. kiidab heaks algatuse reformida Euroopa 
Pettustevastast Ametit (OLAF), mille üks 
peaeesmärk on tugevdada koostööd 
kolmandate riikidega; märgib, et reform 
annab Euroopa Pettustevastasele Ametile 
muu hulgas võimaluse sõlmida 
halduskokkuleppeid kolmandate riikide 
pädevate ametiasutuste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tugevdades sellega 
ameti suutlikkust võidelda pettustega ELi 
välispoliitikaga seotud valdkondades, ning 
loodab, et 1999. aasta määruse 
läbivaatamise praegu käimasolev 
menetlus viiakse kiiresti lõpule, et anda 
ametile raamistik, mida ta vajab praegu 
oma ülesannete maksimaalse tõhususega 
täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Michael Gahler

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kiidab heaks algatuse reformida Euroopa 
Pettustevastast Ametit (OLAF), mille üks 
peaeesmärk on tugevdada koostööd 
kolmandate riikidega; märgib, et reform 
annab Euroopa Pettustevastasele Ametile 
muu hulgas võimaluse sõlmida 
halduskokkuleppeid kolmandate riikide 
pädevate ametiasutuste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tugevdades sellega 
ameti suutlikkust võidelda pettustega ELi 
välispoliitikaga seotud valdkondades;

3. kiidab heaks algatuse reformida Euroopa 
Pettustevastast Ametit (OLAF), mille üks 
peaeesmärk on tugevdada koostööd 
kolmandate riikidega; märgib, et reform 
annab Euroopa Pettustevastasele Ametile 
muu hulgas võimaluse sõlmida 
halduskokkuleppeid kolmandate riikide 
pädevate ametiasutuste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tugevdades sellega 
ameti suutlikkust võidelda pettustega ELi 
välispoliitikaga seotud valdkondades; 
väljendab heameelt pettustevastase 
strateegia üle (COM(2011)376), muu 
hulgas seoses täpsustatud pettustevastase 
võitluse sätete lisamisega uue 
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mitmeaastase finantsraamistiku 2014–
2020 rahastamisprogrammidesse; võttes 
murelikult teadmiseks komisjoni 
järelduse, et ELi eelarve väärkasutamise 
takistamise meetmed liikmesriikides on 
ebapiisavad, väljendab heameelt 
komisjoni ettepanekute üle selle 
probleemiga tegeleda ja soovitab, et 
võimalikult suurel määral tuleks kaasata 
ka toetusesaajatest kolmandad riigid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust veelgi 
intensiivistada võitlust tollipettustega ja 
väljendab heameelt pettusevastase 
transiiditeabesüsteemi loomise üle –
tegemist on keskse andmebaasiga, mille 
kaudu kõiki ametiasutusi saab 
transiitkauba liikumisega ELis kursis 
hoida;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Renate Weber

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel 
võideldakse sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril ning 
märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega 

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel 
võideldakse sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril ning 
märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega 
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tekitatakse ELi ja liikmesriikide eelarvetele 
olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 
miljardit eurot); rõhutab, et see tegevus on 
oluline rahastamisallikas rahvusvahelistele 
kuritegelikele organisatsioonidele ja 
toonitab selletõttu, kui tähtis on 
eelmainitud tegevuskava välismõõtme 
tugevdamine;

tekitatakse ELi ja liikmesriikide eelarvetele 
olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 
miljardit eurot / aastas); rõhutab, et see 
tegevus on oluline rahastamisallikas 
rahvusvahelistele kuritegelikele 
organisatsioonidele, ja toonitab selletõttu, 
kui tähtis on see, et tugevdatakse
eelmainitud tegevuskava välismõõdet, 
milles nähakse ette naaberriikide 
jõustamissuutlikkuse suurendamist, 
tehnilise abi ja koolituse pakkumist, 
teadlikkuse tõstmist, operatsioonilise 
koostöö, nt ühiste tollioperatsioonide 
tugevdamist ning luureandmete jagamist 
ja rahvusvahelise koostöö edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel 
võideldakse sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril ning 
märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega 
tekitatakse ELi ja liikmesriikide eelarvetele 
olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 
miljardit eurot); rõhutab, et see tegevus on 
oluline rahastamisallikas rahvusvahelistele 
kuritegelikele organisatsioonidele ja 
toonitab selletõttu, kui tähtis on 
eelmainitud tegevuskava välismõõtme 
tugevdamine;

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel 
võideldakse sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril ning 
märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega 
tekitatakse ELi ja liikmesriikide eelarvetele 
olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 
miljardit eurot); rõhutab, et see tegevus on 
oluline rahastamisallikas rahvusvahelistele 
kuritegelikele organisatsioonidele ja 
toonitab selletõttu, kui tähtis on 
eelmainitud tegevuskava välismõõtme 
tugevdamine; rõhutab eriti liikmesriikide 
ning Venemaa ja idapartnerluse riikide 
(Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, 
Gruusia, Moldova ja Ukraina) vahelise 
koostöö tähtsust selles tegevuskavas 
kavandatud sihtmeetmete rakendamisel; 

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Monika Flašíková Beňová

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel 
võideldakse sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril ning 
märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega 
tekitatakse ELi ja liikmesriikide eelarvetele 
olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 
miljardit eurot); rõhutab, et see tegevus on 
oluline rahastamisallikas rahvusvahelistele 
kuritegelikele organisatsioonidele ja 
toonitab selletõttu, kui tähtis on 
eelmainitud tegevuskava välismõõtme 
tugevdamine;

4. kiidab heaks tegevuskava, mille alusel 
võideldakse sigarettide ja alkoholi 
salakaubaveo vastu ELi idapiiril, ning 
märgib, et selle ebaseadusliku tegevusega 
tekitatakse ELi ja liikmesriikide eelarvetele 
olulist rahalist kahju (hinnanguliselt 10 
miljardit eurot) ja see kujutab endast 
võimalikku ohtu ELi kodanikele tervisele;
rõhutab, et see tegevus on oluline 
rahastamisallikas rahvusvahelistele 
kuritegelikele organisatsioonidele ja 
toonitab selletõttu, kui tähtis on 
eelmainitud tegevuskava välismõõtme 
tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Renate Weber

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. väljendab heameelt ELi tasandi 
pettustevastase poliitika üle, mis hõlmab 
kõrgema tasandi koostööd kolmandate 
riikidega, nt pettusevastast 
transiiditeabesüsteemi, mis annab 
juurdepääsu EFTA riikidele, vastastikust 
haldusabi ja seotud pettustevastaseid 
sätteid kokkulepetes kolmandate 
riikidega, ühiseid tollioperatsioone, mis 
toimusid 2011. aastal, nagu „Fireblade” 
Horvaatia, Ukraina ja Moldovaga ning 
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„Barrel” Horvaatia, Türgi, Norra ja 
Šveitsiga; tunneb heameelt nende 
meetmete tulemuste ja finantsmõju üle;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Pino Arlacchi

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks pettustevastaste sätete 
lisamise uutesse või uuesti 
läbiräägitavatesse kahepoolsetesse 
kokkulepetesse ning kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles nende sätetega 
täiendama ka teisi kolmandate riikidega 
sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid;

5. pidades silmas, et üleilmastunud 
maailmas pannakse pettusi järjest rohkem 
toime üle rahvusvaheliste piiride, rõhutab, 
kui suure tähtsusega on tugeva 
õigusraamistiku olemasolu koos 
partnerriikide võetud selgete 
kohustustega, ning kiidab heaks 
pettustevastaste sätete lisamise uutesse või 
uuesti läbiräägitavatesse kahepoolsetesse 
kokkulepetesse ning kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles nende sätetega 
täiendama ka teisi kolmandate riikidega 
sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michael Gahler

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kiidab heaks pettustevastaste sätete 
lisamise uutesse või uuesti 
läbiräägitavatesse kahepoolsetesse 
kokkulepetesse ning kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles nende 
sätetega täiendama ka teisi kolmandate 

5. kiidab heaks pettustevastaste sätete 
lisamise uutesse või uuesti 
läbiräägitavatesse kahepoolsetesse 
kokkulepetesse, sh Afganistani, 
Kasahstani, Armeenia, Aserbaidžaani ja 
Gruusiaga sõlmitavate kokkulepete 
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riikidega sõlmitud kahepoolseid 
kokkuleppeid;

projektidesse ja Austraaliaga sõlmitud 
kokkuleppe täiendatud versiooni, ning 
kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust
töötama välja standardklauslit, millega 
need sätted lisataks kõikidesse kolmandate 
riikidega sõlmitavatesse uutesse või uuesti 
läbiräägitavatesse kahe-ja 
mitmepoolsetesse kokkulepetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Michael Gahler

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab arvestada ELi välistegevust 
ning eelkõige ELi missioone käsitlevaid 
kontrollikoja järeldusi ja soovitusi 
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude läbivaatamisel ning volituste 
laiendamise kaalumisel, et tagada tõhus ja 
asjakohane ressursside kasutamine.

6. soovitab arvestada ELi välistegevust 
ning eelkõige ELi missioone käsitlevaid 
kontrollikoja järeldusi ja soovitusi 
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude läbivaatamisel ning volituste 
laiendamise kaalumisel, et tagada tõhus ja 
asjakohane ressursside kasutamine. märgib 
tähelepanekut mõnede puuduste kohta 
Euroopa välisteenistuse hanke- ja 
pakkumusmenetlustes ja palub Euroopa 
välisteenistusel need kiiresti kõrvaldada; 

Or. en


